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RINT.271.1.15.2020                                                         Jabłonka, dnia 17 lipca 2020  roku  

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację     

Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.jablonka.pl 

 

 

 

Ogłoszenie nr 563399-N-2020 z dnia 2020-07-17 r.  

Gmina Jabłonka: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania przebudowa drogi 

gminnej o nr ew. 8573/1 w miejscowości Podwilk. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów 

wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

http://www.jablonka.pl/
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zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jabłonka, krajowy numer identyfikacyjny 

54325500000000, ul. ul. 3 Maja  1 , 34-480  Jabłonka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 

182 611 146, e-mail zpubliczne@jablonka.ug.gov.pl, faks 182 652 468.  

Adres strony internetowej (URL): www.jablonka.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

https://www.jablonka.pl/index.php/zamowienia-publiczne-mainmenu-37  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za 
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pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca  

Adres:  

Urząd Gminy Jabłonka ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka, pokój nr 1 (sekretariat).  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji 

deszczowej w ramach zadania przebudowa drogi gminnej o nr ew. 8573/1 w miejscowości 

Podwilk.  

Numer referencyjny: RINT.271.1.15.2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie zadania pn 

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania przebudowa drogi gminnej o nr ew. 

8573/1 w miejscowości Podwilk” zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz właściwymi 

przepisami i normami. 2. Zakres robót, czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności wykonanie: -sieci 

kanalizacji deszczowej z rur PCV-U fi 400 PE HD SN 8 o łącznej długości około 190 mb - 

studni włączeniowych z osadnikami o wymiarach 150x150 cm betonowych z przykryciem 

kratą stalową z profilu zamkniętego 5x5 prześwit oczka 5 cm zamontowaną w ciągu rowu 

przydrożnego drogi powiatowej 1678K Wskazane powyżej rury oraz studzienki rewizyjne 

stanowią materiał własny Zamawiającego, który jest przeznaczony do wykorzystania w 

niniejszych robotach budowalnych i zostanie przekazany do wykonania kanalizacji 

deszczowej przez Wykonawcę. Miejsce składowania rur oraz studzienek – oczyszczalnia 

ścieków w Podwilku, adres 34- 722 Podwilk 66b. Wykonawca zobowiązany jest do 
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przeprowadzenia procedury zajęcia i odbioru pasa drogowego względem Powiatowego 

Zarządu Dróg (organizacji ruchu) oraz opracowania inwentaryzacji powykonawczej. 

Szczegółowy zakres prac precyzuje, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia stanowiące załączniki do niniejszej 

SIWZ. 4. CPV Główny przedmiot: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do 

odprowadzania wody burzowej. 45233140-2 Roboty drogowe 5. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Załącznik Nr 9 do SIWZ Dokumentacja 

techniczna – projektowa Załącznik Nr 10 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 11 do SIWZ Przedmiary Przedmiary robót należy 

traktować jako dokumenty pomocnicze, które nie mogą stanowić jedynej podstawy do 

obliczenia wynagrodzenia (ryczałtowego) za realizację przedmiotu zamówienia. 6. 

Wymagany okres gwarancji: Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 

miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. UWAGA!!! Zamawiający informuje, że długość 

udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 40 %. 

Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 60 miesięcy 

otrzyma maksymalnie 40 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres 

gwarancji (36 miesięcy) otrzyma 0 pkt 7.Wszystkie dobrane typy materiałów i urządzeń, jakie 

przytoczono w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe, mające na celu 

doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy, z 

możliwością zastąpienia ich zamiennie innymi materiałami i urządzeniami, co najmniej 

równorzędnymi, pod warunkiem osiągnięcia założonych Standardów technicznych i 

jakościowych oraz odpowiadają opisowi zamówienia i nie powodują naruszenia warunków, 

na podstawie, których wydano decyzję – pozwolenia na budowę. Wszystkie zastosowane 

materiały muszą posiadać atesty, aprobaty certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami. 

W przypadku gdy w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach robót przedmiot 

zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych (marek), patentów lub 

pochodzenia (producenta), źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to przyjmuje się, że wskazaniom takim 

towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Jeżeli w dokumentacji zastosowano materiały i 

urządzenia z podaniem konkretnych firm, które zaproponował projektant, to Wykonawca ma 

prawo po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego do zmian producenta na innego, 

oferującego urządzenia lub materiały takiej samej lub lepszej jakości (ofertom takim winny 

towarzyszyć wszelkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego, 

włącznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizą cen oraz innymi 

odpowiednimi szczegółami). Użyte do budowy materiały muszą posiadać odpowiednie atesty 

wydane przez uprawnione instytucje. W przypadku, gdy zmiany te spowodują konieczność 

aktualizacji dokumentacji technicznej Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ją na 

własny koszt i przedstawić do akceptacji projektantowi, który wykonał dokumentację, na 

podstawie, której przygotowano postępowanie. Wykonawca zobowiązany jest w takim 

przypadku do uzyskania wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnień i pozwoleń. 8. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie 

zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod 

warunkiem, że będą posiadały parametry techniczne, nie gorsze niż wymagane przez 

Zamawiającego. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, 

wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Wykonawca 

wykona roboty budowlane odpowiadające zakresem określonym w przedstawionym 

projekcie. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
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odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy. 8.1. Jeżeli zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych 

parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest 

zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do 

zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). W sytuacjach, kiedy 

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 

których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 9.1) Na 

podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w Rozdz. II pkt. 2. niniejszej 

SIWZ w zakresie realizacji zamówienia (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej oraz osób 

pełniących funkcje kierownika budowy i kierowników robót) na podstawie umowy o pracę, 

jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917.). *Przez 

nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego 

rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu wyznaczonym przez 

pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Uwaga: 

Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, wykonujących usługi dostaw 

materiałów budowlanych, usługi transportowe, sprzętowe i podobne, usługi geodezyjne itp. 

Nie dotyczy również osób odnośnie których Wykonawca wykaże, że czynności określone 

powyżej, nie będą przez nie wykonywane w żadnym zakresie pod kierownictwem oraz w 

miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 9.2) W trakcie 

realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i 

dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania jego oceny, - 

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót objętych zamówieniem. 

9.3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.1 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego, przy czym oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy i/lub - 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników), jednakże informacje takie 
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jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania i/lub - poświadczoną za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 9.4) W przypadku niespełnienia przez 

Wykonawcę wymogu wskazanego w punkcie 9.1., a w szczególności w przypadku odmowy 

przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie do wglądu 

któregokolwiek z dowodów określonych 9.3., Zamawiający przewiduje sankcje określone w 

projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, a także będzie podstawą do 

zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z 

osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art.22§1 ustawy Kodeks pracy, 

umową cywilnoprawną. 10. Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 29 ust 

4 ustawy Pzp (tj. wymagań które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, 

związane z innowacyjnością lub zatrudnienia – w szczególności bezrobotnych, młodocianych 

osób niepełnosprawnych) Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ustawy Pzp). 11. Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy 

kosztorysy ofertowe w wersji co najmniej uproszczonej. Kosztorysy ofertowe opracowane, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 

2004 roku r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 

poz. 1389) w wersji papierowej i elektronicznej.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45232130-2  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45233140-2 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  
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data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w ramach tego warunku szczegółowych 

wymagań. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na 

podstawie oświadczenia załączonego do oferty  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w ramach tego warunku szczegółowych 

wymagań. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na 

podstawie oświadczenia załączonego do oferty  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający w zakresie warunku określa następujące minimalne 

poziomy zdolności. Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu winien dysponować 

osobami zdolnymi do wykonania/realizacji zamówienia tj. odpowiedzialnymi za kierowanie 

robotami budowlanymi w specjalności - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Załącznik nr 7 do 

SIWZ - lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w 

ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób 

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: Osoby wymienione 

powyżej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 

2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 

2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając 

wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz 

innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U z 2016 r., poz. 65).  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1/ odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 1) na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp w stosunku do którego otwarto likwidację, w 

zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1505 z poźn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz.2171 z późn. 

zm.); Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126 z późn. zm.). 1. Jeżeli Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów: 1) o których mowa w Rozdziale 11 ust 3 pkt 3.2, ppkt 1 niniejszej SIWZ składa 

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości; Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. W przypadku 

wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić 

się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
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miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i 

doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami osobami – Załącznik nr 7 (oryginał) - Wykonawca w przedmiotowym wykazie 

wskaże osoby w zakresie określonym w warunku w rozdz. 10 ust. 2 pkt. 2.3.1.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1) Formularz oferty przetargowej (według Załącznika nr 1 do SIWZ). 2) Wraz z ofertą 

wykonawca winien złożyć Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 i 

Załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 

Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego 

zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału 

lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 

lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1794 z późniejszymi 

zmianami). 4) Zobowiązanie innego podmiotu - Wykonawca, który polega na zdolnościach 

lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (według 

wzoru Załącznika nr 5 do SIWZ). Uwaga: wykonawca nie jest obowiązany do złożenia 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ ust. 3 

pkt. 3.1 i pkt. 3.2, jeżeli (art. 26 ust 6 ustawy Pzp) 1) Wykonawca nie jest obowiązany do 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 pkt 1 i 3 stawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 

baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez wykonawcę 

dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ ust. 2, 3 pkt 

3.1, pkt 3.2 oraz rozdziale 12 ust. 1 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru 

Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2007 r Nr 168, poz. 1186) oraz wydruków Z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy 
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o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015r, poz. 584 z 

późn. zm.) 2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w rozdziale 11 SIWZ ust. 2, 3 pkt 3.1, pkt 3.2 oraz rozdziale 12 ust. 1 SIWZ, 

które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, 

zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 

Ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 3) Jeżeli 

wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 

ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust 3, 4 

ustawy Pzp). 3a) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył 

wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust 3a ustawy Pzp).  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
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(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Nie  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
Nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  
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Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena oferty brutto (Kc) 60,00 

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (Kg) 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji Nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  
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IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający informuje, że zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w 

następujących przypadkach: 2.1. W zakresie warunków wykonywania przedmiotu 

zamówienia: 2.1.1) Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, 

kluczowych specjalistów (inspektorów nadzoru) przedstawionych w umowie na inne 

legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie 

Prawo budowlane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody 

Zamawiającego. 2.1.2) Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy – na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego 

2.1.3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

wykonawcy – na wniosek Wykonawcy, w postaci pisemnej zgody Zamawiającego). Jeżeli w 

realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których Wykonawca 

opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub 

zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż 

nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 2.1.4) Niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w 

toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności 

niezawinionych przez Zamawiającego 2.1.5) Zmiana danych podmiotowych dotyczących 

kierownika budowy i robót, oraz inspektora nadzoru (zmiana osób, przy pomocy, których 

wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej takimi samymi 
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uprawnieniami, jakie wymagane były w SIWZ) 2.1.6) W wyniku urzędowej zmiany stawki 

podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki 

zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków 

objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem 

podatkowym w zakresie tego. 2.2W zakresie terminów wykonania: 2.2.1) Zmiany terminu 

wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ 

na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach: a) zawieszenie robót przez Zamawiającego 

b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywania odbiorów; (np. 

długotrwałe (minimum 5 dni) opady atmosferyczne, mrozy, klęski żywiołowe). W takich 

przypadkach, na wniosek Wykonawcy spisany zostanie protokół określający przyczynę 

zmiany i określony nowy termin realizacji zadania. c) zmian w dokumentacji dokonanych na 

wniosek Zamawiającego d) opóźnienia przekazania terenu realizacji robót e) zmiany terminu 

dokonania odbioru robót przewidzianych w umowie, przez Zamawiającego f) odmiennych od 

przyjętych warunków geologicznych g) odmiennych od przyjętych warunków terenowych w 

szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub 

innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych h) siły wyższej, w wyniku, której nie 

jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu realizacja 

zamówienia publicznego, tj. wystąpienie wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót, niezależnych 

od stron i nie dających się przewidzieć i) z powodu wystąpienia dodatkowych, a 

niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę 

robót, koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania oraz konieczności 

wprowadzenia zmian ilościowych do przedmiaru robót na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia, zmian technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli 

nowe rozwiązania będą korzystne dla zamawiającego, przy zachowaniu nie pogorszonych 

standardów jakościowych, za zgodą Zamawiającego, j) konieczności wykonania prac 

wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej np.: Nadzoru 

Budowlanego, PIP, Konserwatora Zabytków itp. wydanych stosownie do ich właściwości; k) 

przekroczenie ustawowych terminów wydania przez organ administracji lub innych instytucji 

branżowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., l) odmowa wydania przez w/w organy 

wymaganych decyzji, uzgodnień, zezwoleń itp., za wyjątkiem zawinionych przez 

Wykonawcę, ł) opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów 

wymaganych przepisami, do których przekazania był zobowiązany m) wstrzymanie 

wykonania prac przez uprawnione organy n) zmiana prawa lub obowiązujących norm 

wywołujących konieczność zmiany zakresu lub harmonogramu pracy 8) zmiany sposobu 

realizacji przedmiotu zamówienia w postaci: a) konieczności realizacji zamówienia przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w 

specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, b) odmiennych 

od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków geologicznych 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, c) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji 

technicznej, warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej 

infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, d) konieczności zrealizowania zamówienia 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa, Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane 

wynikające z: e) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego f) gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują 
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w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach 

art. 36a ust. 5 lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzeżeniem 

art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, g) wad dokumentacji projektowej – na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego) 2.3) 

Zmiany wysokości wynagrodzenia: 2.3.1) na wskutek rezygnacji z wykonania części 

przedmiotu umowy, części robót wraz z określeniem maksymalnej wielkości tych robót i 

określeniem kwoty należnej za tą część w granicach udokumentowanego interesu 

Zamawiającego - na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. 2.3.2) w przypadkach zmiany (dotyczy umów zawartych na okres 

dłuższy niż 12 miesięcy): a) stawki podatku od towarów i usług b) wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę,. c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (zgodnie z art. 142 ust. 5 

ustawy Pzp umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy). Jeżeli Wykonawca złoży 

wniosek w terminie do 30 dni od daty wystąpienia zmiany wyżej wskazanych przepisów to 

zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o 

których mowa w pkt.2.3.2. Jeżeli Wykonawca złoży wniosek po upływie 30 dni od daty 

wejścia w życie wyżej wskazanych przepisów to zmiana wysokości wynagrodzenia 

obowiązywać będzie od dnia złożenia wniosku. W wypadku zmiany, o której mowa w 

pkt.2.3.2 a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie 

wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W 

przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 2.3.2 b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zmiany, o 

którym mowa w pkt.2.3.2 c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Za wyjątkiem sytuacji o 

której mowa w pkt.2.3.2 a) wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia 

przez Wykonawcę oprócz wniosku także dokumentów uzasadniających wnioskowaną 

wysokość dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w 

pkt. 2.3.2 b) i w pkt. 2.3.2 c). Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich otrzymania, 

zobowiązany jest do dokonania ich oceny pod kątem czy potwierdzają wnioskowaną zmianę 

wynagrodzenia. 2.4) Wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących 

potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla 

zamawiającego, bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. 2.5) Gdy zmiany te są korzystne 

dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia 3. Zmiany do umowy może 

inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek do drugiej strony. 4. 

Wniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach określonych w ust. 2 - ma zawierać: 

a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany zawierające m.in. korzyści wynikające z 

wnioskowanej zmiany, c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia 

umowy  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
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postępowaniu:  
Data: 2020-08-04, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> Język polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka, pok. 110 

(sala obrad) dnia 04.08.2020 roku, godz. 12.05.  

 

 

 

Z up. Wójta 

        /-/ inż. Bolesław Wójcik 

         Zastępca Wójta  

 


